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VoxUkraine
VoxUkraine стартував після Революції Гідності і одразу здобув репутацію одного
 з найкращих аналітичних ресурсів України. Ключовий напрям – аналіз економічних 
процесів України, але не тільки. VoxUkraine запровадив низку унікальних для країни 
проектів – VoxCheck, iMoRe, VoxConnector, DataVox, – які якісно впливають на 
економічний дискурс країни. За словами наукового директора Ілони Сологуб, 
VoxUkraine має амбітні плани стати головним джерелом якісної аналітики про 
Україну.
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Інтерв’ю опубліковано в рамках проекту «Платформа аналітики та міжкуль-
турної комунікації», мета якого полягає у посиленні експертизи в сфері на-
писання аналітичних матеріалів, створенні синергій між українськими та 
європейськими, зокрема німецькими, аналітичними центрами та покращен-
ні розуміння міжкультурних розбіжностей. Проект реалізується Інститутом 
європейської політики (Берлін) у співпраці з Фондом «Демократичні ініціа-
тиви» ім. Ілька Кучеріва, Ініціативою з розвитку та дослідження аналітичних 
центрів «think twice UA» за сприяння Федерального міністерства закордон-
них справ Німеччини. 

Про серію інтерв’ю
Мета інтерв’ю з представниками аналітичних центрів полягає у тому, щоб 
дати читачеві уявлення про те, яким на сьогодні є ландшафт українських 
аналітичних центрів, з якими викликами вони стикаються та яку роль віді-
грають у проведенні реформ в Україні.
 

Відповідальні за проведення інтерв’ю
Інститут європейської політики – неприбуткова німецька організація, яка 
працює в сфері європейської інтеграції, заснована 1959 року. Інститут на-
лежить до провідних аналітичних центрів у сфері аналізу зовнішньої по-
літики Німеччини та політики Європейського Союзу. Завдання Інституту 
полягає у науковому опрацюванні тем європейської політики та інтегра-
ції і виробленні практичних рекомендацій у цій сфері. До напрямів його 
діяльності належить також реалізація проектів, які спрямовані на поси-
лення ролі громадянського суспільства в країнах Східного партнерства.  
www.iep-berlin.de 

think twice UA – Ініціатива з розвитку та дослідження аналітичних центрів. 
Ініціатива створена в 2016 році для проведення моніторингу, аналізу та по-
пуляризації think tanks. Місія – підвищення аналітичного рівня для якісного 
поступу та глибоких трансформацій України. www.thinktwiceua.org 

Думки, висловлені у цій публікації, передають погляди автора і не відобража-
ють офіційної позиції будь-якої з представлених організацій чи Федерально-
го міністерства закордонних справ Німеччини.
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Ілона Сологуб – науковий директор VoxUkraine, член редакційної 
колегії VoxUkraine. Працювала  директором з економіко-політичних 
досліджень в Київській школі економіки, економістом у банківській 
сфері, викладала  лекції з економетрики в Києво-Могилянській  
академії.

VoxUkraine – заснована в 2014 році аналітична платформа, яка працює над підвищенням рівня економічної 
дискусії. Серед ключових проектів команди Vox: індекс iMoRe — єдиний у світі кількісний індикатор темпу 
економічних реформ; рейтинг ефективності парламентарів та міністерств; DataVox – статті на основі даних; 
VoxCheck, який викриває брехню та маніпуляції в заявах політиків, VoxConnector, який поширює експертні 
коментарі з актуальних питань серед регіональних ЗМІ та проводить навчання редакторів та журналістів 
локальних медіа, і, звісно, проект, з якого все починалося – онлайн-журнал. VoxUkraine регулярно проводить 
дискусії, семінари та лекції.

VoxUkraine

Фото: VoxUkraine

Фото: VoxUkraine
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Ілона Сологуб: VoxUkraine хоче стати 
українським The Economist
Розпочну з ключового питання:  хто ви – як самі себе  
позиціонуєте?
Це гарне питання. Багато хто вважає VoxUkraine ЗМІ, але ми – аналі-
тичний центр із сильною медіа-складовою. Наша місія полягає в тому, 
щоб підвищувати рівень економічної дискусії в Україні задля прийнят-
тя якісних економічних рішень. Як наслідок, ми матимемо вищий рівень 
життя.  Окрім того, ми є платформою, де будь-хто може опублікувати 
статтю, якщо вона буде схвалена редакційною колегією. Редакційна ко-
легія наразі складається з 15 осіб. Кожен текст редагують два редактори 
та підписують його до публікації, або ж не підписують, якщо він не  не 
відповідає нашим стандартам – тоді такий матеріал не з’являється на 
сайті. 

А як Ви оцінюєте якість економічної дискусії в Україні?
Вона різна. В деяких випадках відбувається професійна дискусія, інколи 
ми чуємо популістичні речі. Аналітичні центри та деякі урядові структу-
ри ведуть доволі професійний діалог.

Повернімося до вашої організації. Як ви стартували і якими 
ідеями та ресурсами володіли? 
Ця платформа була започаткована навесні 2014 року після Революції 
Гідності, коли декілька економістів, які закінчили західні університети 
та працювали там, вирішили зробити  свій внесок у розвиток України. 
Так Тимофій Милованов, Юрій Городніченко, Олександр Талавера та Во-
лодимир Білоткач об’єдналися і вирішили робити те, що вони вміють 
найкраще: писати тексти на економічну тематику. Згодом до них при-
єдналися інші експерти. Спочатку це був блог, який швидко виріс у плат-
форму. У 2015 році ми зареєстрували неурядову організацію. Сьогодні у 
нас у штаті 17 осіб, а також стажери.

Яку структуру та відділи має ваша організація?
Оскільки в нас команда невелика, то формальних відділів у нас немає, 
хіба що фінансовий, у якому дві людини. Решта об’єднані за проекта-
ми, й інколи люди переходять з одного проекту до іншого. Або просто 
допомагають колегам. Деякі функції, як-от комунікації, розподілені між 
багатьма людьми. 

Інтерв’ю

Ольга Львова,  
think twice UA 

Ілона Сологуб
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Як ви себе бачите в майбутньому? Ваша організація показує 
швидкі темпи розвитку, адже ви стартували як волонтери,  
а зараз уже є роботодавцями.
У нашій команді й досі багато волонтерів – це редколегія, наглядова 
рада, міжнародна консультаційна рада. А також близько 40 експер-
тів-волонтерів, які щодва тижні оцінюють законодавчі акти для Індек-
су моніторингу реформ. Редколегія – це те, без чого VoxUkraine була 
би зовсім іншою організацією. Саме завдяки цим людям ми уже п’ять 
років тримаємо якість контенту. Щодо наших планів, то вони дуже ам-
бітні: стати українським The Economist, тобто головним джерелом якіс-
ної аналітики про Україну як всередині України, так і за кордоном. Для 
цього ми дбаємо про високу якість роботи і розвиваємо свої аналітичні 
здібності.

А ви не думали створити ще свою стрічку новин?
У нас існує баланс між глибокою аналітикою та медійністю. Випускати 
стрічку новин  ми не готові. На це витрачається дуже багато ресурсів, а 
конкурувати, наприклад, з Укрправдою чи Лігою, чи Інтерфаксом немає 
сенсу. Наразі у нас виходить 1-2 матеріали на день, включно з відео. 
При цьому наші матеріали готуються кілька тижнів, іноді кілька місяців. 
Ми не женемося за кількістю, для нас головне – якість статті та її внесок 
до економічної дискусії. 

Якою є  ваша комунікаційна стратегія? Чи є у вас Twitter, 
Telegram, Instagram? 
Комунікаційна стратегія зараз на фінальній стадії розробки, але це 
буде «живий» документ, тому що все змінюється, і  нам треба відповіда-
ти цим змінам. Сьогодні ми працюємо над новою версією сайту. Також 
ми є у соцмережах – Facebook, Twitter, Telegram. При цьому фактчекін-
говий проект має свої акаунти у Facebook та Telegram. Нещодавно ство-
рили акаунти в Instagram та LinkedIn. До того ж, більшість матеріалів ми 
передаємо великим національним медіа, таким як Українська правда, 
НВ, Ліга. Беремо участь у «Зворотньому відліку» на Суспільному та не-
щодавно започаткували проект з Українським радіо.

Як Ви вважаєте, які ключові перешкоди в цих комунікаціях? 
Чи готові читачі сприймати таку інформацію?
У нас росте як кількість переглядів на сайті, так і загальне охоплення. 
Так, якщо минулого року наші статті набирали по 100 тис. переглядів 
на місяць лише на нашому сайті (загальне охоплення, звісно, набагато 
більше), то тепер – близько 150 тис. Тому, на нашу думку, попит на якісну 
аналітику є. 
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Який з ваших проектів  найбільш медійний? 
Найбільшим медійним проектом (що не дивно, зважаючи на його спе-
цифіку) є VoxCheck – фактчекінговий проект, який перевіряє факти у 
твердженнях політиків та лідерів думок. На початку 2019 року ми за-
пустили базу даних «Антологія брехні», яка містить кілька тисяч переві-
рених тверджень і постійно розширюється. Цю базу даних можуть вико-
ристовувати інші ЗМІ та загалом кожен охочий. Окрім того, ми розвива-
ємо проект «Індекс моніторингу реформ», який є дуже важливим, але не 
надто медійним. Це природно, оскільки деталі ухвалених законів менш 
цікаві, ніж неправда у словах політиків. Зараз його читають представни-
ки посольств, бізнесу, міжнародних організацій.  Проте ми хочемо доно-
сити інформацію про реформи в країні до широкого загалу. Також пла-
нуємо проводити оцінку імплементації реформ – тобто дивитися, що 
насправді змінилося з ухваленням того чи іншого закону чи постанови.

Розкажіть детальніше про проект DataVox
DataVox – це проект з аналізу даних. Він почався з аналізу голосувань 
парламенту – ми дивилися на справжні, а не формальні, коаліцію та 
опозицію. Ми продовжуємо вивчати діяльність Ради – зокрема, напри-
кінці кожної сесії оновлюємо проект «ККД депутата», тобто рейтинг де-
путатів за тим, як вони голосували за реформи. Але також працюємо й 
з іншими темами – наприклад, ботами в ФБ, статтями в регіональних 
медіа, неформальним ринком землі та ін.

Хто розробив такі інноваційні проекти? 
Усі наші проекти створюють і розвивають команда та редколегія 
VoxUkraine.  

А як ви працюєте із органами влади? Ви, напевно, тісно спів-
працюєте із ними в рамках Індексу реформ.
Не можу сказати, що ми тісно співпрацюємо. В рамках Індексу реформ 
раз на рік ми відстежуємо результативність органів влади, тобто скіль-
ки тих чи інших реформ ініціювало кожне міністерство, президент чи 
парламент. Тож ми отримуємо від них цю інформацію через офіційні 
запити. Для Індексу отримуємо й коментарі реформаторів, інколи за-
прошуємо їх на свої публічні заходи. Деякі ідеї ми підтримуємо своїми 
публікаціями чи виступами – наприклад, щодо ринку землі. Проте ми 
не співпрацюємо з органами влади на постійній основі, адже є неза-
лежною аналітичною платформою. 
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Чому ви вирішили застосовувати систему подвійного рецен-
зування, яка нетипова для Україні? Чи використовується вона 
іншими аналітичними центрами в Україні? 
Цей процес був запозичений із західних академічних журналів. Він пе-
редбачає, що  стаття має пройти перегляд принаймні двома редактора-
ми. У нас цей процес не зовсім такий, як в журналах, тому що там процес 
є “double blind”, тобто рецензент не знає, чию статтю він читає, а автор 
не знає, від кого він чи вона отримав рецензію. Але якби у нас був такий 
процес, редагування розтяглося б на місяці. Тому у нас редактори пра-
цюють безпосередньо з авторами – просять щось змінити чи уточнити. 
Водночас, ми дотримуємося політики уникнення конфлікту інтересів. 
Проходження статті відстежуємо за допомогою програми-органайзера. 
Теоретично, будь-який член редколегії може заветувати статтю. 

А можете приклад навести? Які є критерії для статей? Чому 
стаття може не пройти?
На практиці ветування ще не відбувалося, але подеколи статті просто не 
проходять процес редагування. Буває так, що редактор просить автора 
додати дані, обґрунтування певних тез, підсилити висновки тощо. Якщо 
автор цього не робить, ми таку статтю не публікуємо. 

А скільки часу йде на редагування статті? 
Це залежить від якості статті та від того, наскільки інтенсивно автор 
працює над нею. Одного разу я редагувала статтю півроку, бо автор 
затягував із відповідями, але все ж ми її опублікували. В середньому ре-
дагування триває тиждень-два, але якісні статті публікуються швидше.

Які організації чи платформи для Вас є прикладом? Хто Вас 
надихає? 
Я читаю The Economist, щоб бути в курсі подій у світі. До того ж, у них 
дуже якісно написані тексти. Як організація, ми відкриті до співпраці 
з усіма аналітичними центрами та ЗМІ. Тісно співпраціюємо з Інсти-
тутом економічних досліджень, Центром економічної стратегії.  Також 
дивимося, як працюють іноземні платформи на кшталт VoxEU, Lavoce, 
FactCheck.org  та інші.
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А чи всі сторінки сайту ви перекладаєте? У вас є сторінки укра-
їнською, російською та англійською мовами.  Чи пишете ви 
статті англійською?
Ми починали з того, що писали статті англійською, а потім перекладали 
їх. І зараз, якщо ми пишемо, наприклад, редакційну статтю, ми її спо-
чатку пишемо англійською – просто тому, що якісний переклад з ан-
глійської на українську зробити простіше, ніж навпаки. Однак статей, 
які є лише українською, більше, ніж статей, які є англійською – зокрема, 
ми перекладаємо не всі фактчекінгові статті, бо іноземцям навряд чи 
цікаво читати про висловлювання українських політиків.  На російську 
ми перекладаємо практично все. Ми сподіваємося, що нас читають ро-
сійськомовні люди, можливо, із країн СНД. Якщо стаття написана укра-
їнською і вона важлива,  то ми  перекладаємо її на англійську. Інколи ми 
пишемо англійською лише короткий зміст статті та даємо посилання на 
українську версію. В разі необхідності, читач може переглянути її через 
GoogleTranslate і більш-менш зрозуміти, про що вона.

У вас є також  освітній напрям. Які головні формати Ви виокре-
мили б?
Практично вся наша діяльність є свого роду просвітництвом. Ми на-
магаємося доступно писати про економіку, оскільки економічна та фі-
нансова грамотність в Україні на дуже низькому рівні, особливо серед 
людей середнього віку та старше. Ми проводимо семінари та тренінги 
з фактчеку. Крім того, у нас є три онлайн-курси – з економіки, фактчеку 
та енергетики. 

Ви з кимось співпрацюєте чи власні курси розробляєте?
Розробляємо курси самі, а виробляємо – разом з EdEra та експертами. 
До курсу з економіки були залучені викладачі Київської школи еконо-
міки, до курсу з фактчеку – відомі українські та зарубіжні журналісти, а 
курс з енергетики ми створили разом із DiXiGroup. 

Чи ведете статистику відвідуваності курсів? 
Курс з економіки закінчили десь 10% тих, хто почав, курс з фактчеку –  
20%, що доволі гарний результат. Загалом, навчатися онлайн доволі 
важко, це потребує високого рівня самодисципліни. Тому будемо 
думати над поєднанням онлайн і офлайн формату. Зокрема, цього року 
під час набору стажерів обов’язковою умовою було проходження ними 
онлайн-курсу. Далі вони навчалися офлайн, під час роботи. 
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Ви час від часу запроваджуєте краудфандингову кампанію. 
Наскільки вона ефективна?
У нас проходило три краудфандингові кампанії. Одна – на проект IMoRe, 
і дві – на VoxCheck. Нині триває краудфандингова кампанія на проект з 
оцінки імплементації реформ. Загалом понад 600 людей взяли участь у  
цих  кампаніях. Ми завжди збирали заявлені суми, проте це 15–20% від 
того, що витрачається на проект (приблизно такий самий відсоток кра-
удфандингових коштів у FactCheck.org). Але, звісно, справа не стільки 
в грошах скільки в тому, щоб бачити, що проект потрібен людям. Якщо 
людина переказує на проект навіть 20 чи 50 гривень, значить, ми пра-
цюємо не дарма і варто продовжувати.  Довіра та підтримка аудиторії 
для нас дуже важливі.

А з бізнесом ви співпрацюєте? 
Нещодавно розпочали спільний проект з UNIC – асоціацією бізнесу, 
який дотримується стандартів compliance. І, звісно, представники бізне-
су публікуються у нас, так само, як і представники інших секторів.

Якщо підсумувати,  які ризики та виклики для вашої організа-
ції є актуальними?  
Мені здається, у нас ризики такі самі, як і в інших громадських орга-
нізацій – оскільки загнати громадянське суспільство «під плінтус», як 
це було в часи Януковича, влада може досить легко. Але ми працюємо, 
щоб такого не сталося. Наш головний виклик – постійно підтримувати 
та підвищувати якість контенту. Поки що нам це вдається.


